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फेंजाशभन डवेलड 'फैनी' गुडभैन माांचा जन्भ एशरनाइव, शळकागो मेथे ३० भे १९०९ योजी झारा. 
वलवाव्मा ळतकाच्मा ४ थ्मा दळकाभधे तमाांनी एक अवा लाद्मल ांद तमाय केरा की ज्माभधे गोये 

आणण अश्लेत, वगळमाांना वाभालून घेतर शोते. गुडभैन शे ऩहशरे प्रभुख वांगीतकाय शोते ज्माांनी 
गोये ल अश्लेत माांना वाभालून घेतरे शोते. अनेक प्रशवध्द कराकाय मा लाद्मल दाांत शोते. वऩमानो 
अप्रततभ लाजवलणाये टेडी वलल्वन, लाइब्रापोन लाजवलणाये ऩहशरे उतक ष्ट कराकाय शरओनेर 

शैम्ऩटन शोते, जीन क ऩा ड्रभवाठी तय ट्रम्ऩेट लाजवलण्मावाठी जजग्गी एल्भन. 

 

न तमावाठी तमाांनी झाज वांगीताच ेवुांदय आमोजन केरे शोते. 'झाज' एक अबूतऩूला  वांगीत शोते. 
येडडमोच्मा भाध्मभातून अभेरयकेत तमारा खऩूच प्रशवध्दी शभऱारी. येडडमोलय शोणामाा  "चरा, नाच ू

मा" मा गुडभैनच्मा वाप्ताहशक कामाक्रभाने धभार उडलून हदरी. १९३७वारी न्मू माका  मेथीर 

ऩॅयाभाउांट गथएटयभधे रोक गुडभैनच्मा वांगीतालय नाच ूरागरे तेव्शा अभेरयकेत न तम-मुग वुरू 

झारे. रोक गुडभैनरा न तम- वांगीताचा वम्राट म्शणून ओऱख ूरागरे.  

 

गुडभैनने आऩल्मा न तम वांगीतातून झाज वांगीत जनवाभान्माऩमतं ऩोशोचवलरे. १६ जानेलायी 
१९३७ योजी कानेगी वबाग शात झारेल्मा ऐततशाशवक वांगीत कामाक्रभात झाज वांगीतारा 
कल्ऩनातीत उांचीलय नेऊन ठेलरे.  

 

गुडभैन माांनी आमुष्मात अनेक अल्फभ फनवलरे. १३ जून १९८३ योजी शाटा अटॅक भुऱे तमाांना भ तमु 
आरा. भ तमु मामच्मा काशी लेऱ आधी ते क्रैरयनेट लाजवलत शोते.  



काशी काऱाऩलूीची गोष्ट आशे. शळकागोच्मा एका 
बागात यशळमाभधून आरेरे काशी वलस्थावऩत यशात 

शोत.े त ेगयीफ शोत ेऩण उतवाशी शोत.े  

यस्तमालय मा रोकाांची लदाऱ अवामची.  
त ेतनयतनयाळमा लस्त ुवलकत अवत आणण वलकत 

घेत अवत. उदा. बाांडी, कऩड,े पऱ, बाज्मा लगयेै. 

घोड,े ऩोशरव, आणण रोणच्माांनी बयरेरी 
भोठी भोठी वऩ ांऩशी यस्मालय अवामची. 



ततथे खूऩ ऩाट्मा रालरेल्मा शोतमा. तमा 
मशुदी ककां ला यशळमन बाऴते शरशीरेल्मा 
अवत. ततथरे रोक माच बाऴते फोरत 

अवत. तमाभऱेु शा बाग वलदेळच लाटामचा. 

वांध्माकाऱी घयाांच्मा जजन्मालय, नाक्मालय 

फवनू रोक उशळयाऩमात गप्ऩा भारयत 

फवामचे. तमाांचे नवलन जीलन पायव े

वखुाचे नव्शतचे, वोऩे तय नव्शतचे नव्शत.े 



ऩण एक गोष्ट नेशभी तमाांच्माजलऱ 

शोती. .......तमाांचे वांगीत ! वायांगी आणण 

अकाॅॅडड ामन लाजवलणाये तमाांच्मा 
देळातीर गाणी लाजवलत अवत.  

त ेयस्माच्मा कडलेय आऩरी लाद्म 

लाजवलत अवत, जजन्मात, गच्चीलय 

कुठेशी फवनू तमाांच लाद्मवांगीत चार ू

अव.े 



माच बागात डजेव्शड गडुभनै नालाचे एक 

वज्जन आणण भेशनती मशुदी यशात शोत.े 

फामको आणण भरुाांची देखबार 

कयण्मावाठी त ेखूऩ कष्ट घेत शोत.े 

तमाांचा ऩरयलायशी फयाच भोठा शोता. 
ऩतनी, डोया, आणण तमाांची फाया भरुां!  
एका छोट्मा , अांधामाा घयात यशात शोत.े 

फव.... इतकेच तमाच्माकड ेशोत.े  



डजेव्शड गडुभनै ऩणूा हदलव काभ कयामचे, 
ऩण ऩवै ेवलळऴे शभऱत नव्शत.े कधी कधी त े

भोठ्मा कायखान्मात शळलणकाभ कयीत 

अवत. ऩण एव्शढी भेशेनत करून स्लत:च्मा 
भरुाांवाठी चाांगरे कऩड ेशळल ूळकत नव्शत.े  

 

डजेव्शडची ऩतनी डोया, कामभ भरुाांच ेपाटके 

कऩड ेशळलत फवरेरी अवामची. 



डजेव्शड गडुभनैरा भनाऩावनू लाटत शोत ेकी 
तमाांच्मा भरुाांना चाांगर ेजीलन जगता माल.े 

म्शणून तमाांनी आऩल्मा तीन भरुाांना, शैयी, फे्रडी, 
आणण फनैी, माांना ततथल्माच मशुदी प्राथाना 
घयाांत घेऊन गेरे. ततथ ेभरुाांचा लाद्मल ांद शोता. 
ततथे भरु एखाद लाद्म लाजलामरा शळकतीर 

अळी तमाांना आळा शोती. 

तीनशी भरुाांना तमाांच्मा चणीप्रभाणे लाद्म 

हदरी गेरी. शैयीरा एक ट्मफू हदरी, फे्रडीरा 
ट्रम्ऩेट शभऱारे आणण फनैीरा शभऱारां 
क्ररैयनेट...! 



फनैी ळाांत स्लबालाचा भरुगा शोता. जास्त 

फोरत नव.े ऩण खूऩ शवतभखु शोता. फनैी, 
तमाांच्मा ४ थीच्मा लगाात त ेवलाात राजये 

फजुये शोत.े ऩण जेव्शा घयी मेऊन आऩरे 

क्ररैयनेट फाशेय काढामचे........ 

तवे्शा प्रवन्नतनेे तमाांचे डोऱे चभकू 

रागामचे. क्ररैयनेटच्मा डब्माच भखभरी 
अस्तय लाांग्माच्मा यांगाच शोतां. चाांदीची 
चाली अवरेरी क्रेरयनेट काऱी चभकदाय 

शोती. त ेएक पाय वुांदय लाद्म शोत.े  



फनैीरा गप्ऩागोष्टी कयण्माएलाजी क्ररैयनेट 

लाजलत फवामरा जास्त आलडामचे. अगदी 
थोड्मा लेऱावाठीशी तमाचा ऩरयलाय 

फनैीरा  क्ररैयनेटऩावनू दयू ठेऊ ळकत 

नव्शता. अभ्माव कयण्मावाठी तमाांची बालांड े

तमाांना जजन्मालय ऩाठवलत अवत.  

तमाांच्मा तनयांतय अभ्मावारा मळ शभऱारे. 
रलकयच तमाांना लाद्मल दाांत लादन 

कयामची वांधी शभऱारी. फनैीचे लडडर, 

डजेव्शड माांना खूऩ आनांद झारा. तमाांना 
लाटरे की फनैी भोठा शोऊन ऩवेै कभालेर 

आणण चाांगरे हदलव मेतीर.  



खय म्शणजे एव्शढा खचा कयण डजेव्शड गुडभैन माांना 
ळक्म नव्शत.े तयी तमाांनी  फैनीरा भशान वांगीतकाय 

फ्रॅं ज ळाॅॅऩ माांच्माकड ेक्रैरयनेट शळकण्मावाठी 
ऩाठवलरे. फैनीने खूऩ अभ्माव केरा....खूऩ अभ्माव 

केरा....तान, स्लय, रम वांगीताच्मा प्रतमेक ळाखेचा 
अभ्माव केरा. फ्रैं ज ळाऩ स्लत: एक ऩायांऩारयक 

क्रैरयनेट लादक शोत.े ल त ेफैनीरा स्लत:वायखे लादक 

घडवलण्मावाठी प्रशळषण देत शोत.े  

ऩण फनैीरा नव्मा प्रकायचे वांगीत आलडत 

शोत.े झाज रोकवप्रम शोत ेआणण भनोयांजक 

ऩण शोत.े झाज वगीत ऐकल्मालय रोकाांची 
भने  आनांदाने नाचू रागामची. फनैी 
पोनोग्राभलय आऩल्मा बालाच े झाज वांगीत 

ऐकत अवत. येकाॅॅडा ऐकून क्ररैयनेटलय 

प्रतमेक धुन त ेलाजल ूरागर.े  



फैनीरा कऱरे की शळकागोभधीर वेंट्रर ऩाका  गथएटयभधे 

नलोहदत कराकाय आढलड्मातून एक यात्र आऩरी करा 
वादय करू ळकतात. फैनी आऩरे क्रैरयनेट घेऊन ततथे 

गेरे. 

यांगभांचालय आल्मालय वभोय भोठा पे्रषकलगा फघून तमाांना 
जयाशी शबती लाटरी नाशी. तमाांनी भनात ठयवलरेल्मा 
वांगीत यचना आतभवलश्लावाने वादय केल्मा.  
तमाांनी केरेरे लादन प्रषकाांना खूऩ आलडरे.  

एक आठलड्मानांतय तमाच्मा घयातीर दयूध्लनीची 
घांटा लाजरी. गथएटयच्मा भारकाने दयूध्लनी केरा 
शोता. तमाांनी वाांगगतरे की तमा यात्री कुणा दवुमाा 
कराकायाऐलाजी फैनी लादन करू ळकेर.  

फैनी रगेचच गथएटयभधे ऩोशोचरे. एका तावात 

तमाांनी ५ डारवा कभावलरे शोत.े तमाांच ेलडीर ऩूणा 
हदलव काभ करूनशी एव्शढे ऩैवे कभालू ळकत नवत.  



फैनी फद्दर रोकाांना भाहशती शभऱारी. एका क्रफभधे झाज 

फॅंड लाजवलरा जात अवे. तमा क्रफने फैनीरा फोरालून 

घेतरे. क्रफच्मा फॅंड प्रभुखाने तमाांना वलचायरे की त ेकाशी 
नवलन यचना लाजलू ळकतीर का?. फैनी माांनी नलीन यचना 
नुवती लाजलून दाखवलरी नाशी तय षणबयशी न थाांफता 
तीच यचना १६ लेगलेगळमा ऩध्दतीने लाजलून 

दाखवलरी.  प्रतमेक धून अततळम भधूय शोती. प्रतमेकाच्मा 
भनात एकच प्रश्न शोता, "कोण आशे शा भुरगा?"  

तमा हदलवानांतय फैनी शळकागोभधीर अनेक क्रफभधे 

क्रैरयनेट लाजलू रागरे. रलकयच तमाांना खूऩ प्रशवध्दी 
शभऱारी. "एक आगऱा लेगऱा भुरगा , जो क्रैरयनेट 

लाजवलतो. तो पक्त १४ लऴााचा आशे ऩण भोठ्मा लादकाांच्मा 
फयोफयीने लाजवलतो" शे वला रोकाांच्मा तोंडून ऐकू मेऊ 

रागरे.  

ऩण एका भुरावाठी शे वला अनोख ेशोत.े दययोज यात्री खूऩ 

उशळया ऩमतं लाजलून ऩशाटे त ेघयी मेत अवत तमालेऱी 
तमाांचा णखवा डारवाने बयरेरा अवे. 



फैनी वला ऩैवे घयी देत शोत.े तमाांनी आऩल्मा 
लडीराांना वाांगगतरे की तमाांनी लताभानऩत्र वलकणे 

अळावायखे कभी कष्टाच ेकाभ कयाले. 
ऩण माचलेऱी एक दघुाटना घडरी. फैनीच ेलडीर 

यस्ता ओराांडत अवताांना एका गाडीने तमाांना धडक 

हदरी. ल त ेभयण ऩालरे. 

फैनीचा वलश्लावच फवत नव्शता. काम फोरालां, काम 

कयालां, तमाांना वभजतच नव्शत.े तमाांना वलाात वप्रम 

व्मजक्त म्शणजे तमाांच ेलडडर शोत.े....ऩण आता त े

नव्शत.े फैनी माांना  लाटरे की लडडराांना आनांहदत 

कयण्मावाठी तमाांना धन्मलाद द्मामच ेयाशून गेरे. ऩण 

फैनी पाय कभी फोरत अवत. तमाांना ज ेवाांगामच ेत े

आऩल्मा लादनातून त ेवाांगत अवत. 



म्शणूनच जेव्शा तमाांचे बाऊ, फहशणी अश्रू 
गाऱीत शोत े......... 

तवे्शा फनैी क्रेरयनेट लाजवलत 

शोत.े........स्लत:रा ऩणूाऩणे वलवरून.......! 



.....आणण त ेलाजवलत याहशर.े...... ....लाजवलत याहशर.े...जोऩमतं 

जगाांतीर वलााऩमतं त ेवभुधूय 

वांगीताचे स्लय ऩोशोचरे नाशीत..... 



वभाप्त  


